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Os desafios da competitividade
empresarial
Sem uma visão estratégica dificilmente, como País, ultrapassaremos a fronteira da

competitividade

E
m primeiro lugar, deve-se destacar que é inegável o

avanço da competitividade da indústria nacional em

diversos setores da economia, sendo vários os aspectos

que influenciaram esta condição desde a abertura de

mercado nos anos 90, entrada de novos investidores, maior

acesso às ferramentas de gestão até à maior estabilidade político-

econômica do País. Contudo, mesmo com fatos favoráveis e com

alguns mercados de maior condição natural de crescimento na

atualidade, como é o caso do setor sucro-alcooleiro e de turismo,

as empresas nacionais, de um modo geral, precisam ultrapassar

dois limites fundamentais para atingir novos níveis de

competitividade em suas gestões: o avanço no entendimento de

estratégias de mercado; e avanço na compreensão dos conceitos

de qualidade.

No nível estratégico, como já identificou Michael Porter, as

empresas brasileiras possuem grande dificuldade em definir

seus mercados específicos e forma de atuação, ou seja, querem

atender aos mais variados públicos e negócios,

simultaneamente, e, por fim, tendem a entregar produtos e

serviços que não satisfazem plenamente a nenhum cliente

específico na relação preço versus qualidade. Isto é uma

questão de direcionamento, definição de onde se quer chegar

e de como se atingir o alvo.

E por meio destas distorções, ou melhor, indefinições de

direção, os erros se sucedem e, não muito raramente,

podemos presenciar empresas bem mais voltadas para o

faturamento do que para a lucratividade que seria a base real

de sobrevivência do negócio. Sem esta visão de estratégia

dificilmente, como País, ultrapassaremos a fronteira da

competitividade e de seus arranjos mais modernos e

complexos nas formas de cooperação corporativa, vocação de

negócios e formação de clusters.

O segundo nível que destaco é a compreensão efetiva do

universo da qualidade. Este é o universo das ferramentas de

gestão e das certificações. Entretanto, creio que as empresas

ainda não entenderam plenamente o potencial do que é fazer

qualidade: fazer qualidade é constantemente ter a

possibilidade de ser mais produtivo e agregar valor

econômico para o negócio através de produtos e serviços

que atendam às necessidades reais dos clientes de uma

empresa. Portanto, após várias décadas, ainda é verdadeira a

afirmativa de Deming:"A produtividade é aumentada pela

melhoria da qualidade. Este fato é bem conhecido por uma

seleta minoria".

Dentro do cotidiano organizacional pode-se dizer que a

grande questão da qualidade, no Brasil, advém da confusão

entre a prática da qualidade e a certificação de sistemas de

gestão da qualidade. Ou seja, através da certificação as

empresas se apoderaram de um padrão estético de qualidade

e não, necessariamente, avançaram em seu conteúdo

correlato. Isto significa dizer que mesmo os sistemas de

qualidade com certificações não implicam em gestões de

qualidade real, focada na estabilização de processos e no

desenvolvimento de competências e de lideranças para a

resolução de problemas e implementação de melhorias

contínuas.

E neste conjunto de distorções conceituais que,

provavelmente, se destacam os problemas de comprometimento,

comunicação e relacionamentos interpessoais dentro das

organizações e do entendimento de que competir é mais do que

olhar para o concorrente ou para o mercado; é melhorar

continuamente, a si mesmo. Resultado geral: a imagem da

qualidade, na figura da certificação, é maior do que a consistência

dos processos internos que a sustentam.

Desta forma, com todos os avanços já obtidos pelas

organizações nacionais, ainda é necessário um grande esforço

para o aprofundamento de construção de estratégias

empresariais e intensificação da gestão da qualidade baseada

em processos, pois competitividade é uma questão de

definição de foco e competência reconhecida pelos vários

clientes de uma empresa: acionistas, consumidores,

fornecedores, empregados e comunidade. Este desafio é, de

fato, um salto cultural.
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